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العالم الناقد الدكتور محمد يونس عبد العاال أتاتا   بعد طول انتظار أخرج
إلا   الوليد بان ييداد"" عن القيم هبكتاعين شمس جامعة األدب والنقد بكلية اآلداب 

ا ، أقااول بعااد طااول انتظااار ألك ااا ا ال تاااب النااور ا ماا حباايس األدرج  ظاام موطوطاا 
األولا  أطروحاة جامةياة ناال بلاا الادكتور  د كانت مساودههفق ؛يقارب خمسين عام ا

محماد ياونس درجااة الماجساتير مان قساام اللياة العرهياة ويدابلااا بكلياة اآلداب جامعااة 
 .م1970ة القاارة تن

فقااد  ؛لاام يكاان ااا ا ال تاااب أول كتاااب عاان الوليااد باان ييدااد و  يخاار كتاااب 
شعر الولياد بان ( 1996 -1904ابرديلي )رانشسكو جالمستشرق  اإليطالي ف جمع
ثاام أعيااد نشاار  ،م1935ة فااي رومااا تاانة فااي مةلااة الدراتاااق الشاار ي، ونشاار  ييدااد 

، وفاااي تااانة م1937فاااي مةلاااة المةماااع العلماااي العرهاااي فاااي دمشااا  تااانة  ال تااااب 
ا بعناواك "شاعر الولياد بان ييداد نشر  ،م1979  ،جماع وهحقيا " ،حسين عطاواك كتابا 

شااعر الوليااد باان ييدااد أصاادر وا ااد عبااد ال اامد فااي بيااروق " ،م1998وفااي تاانة 
، ومن خالل عناودن ا ين العملين األخيردن يتبين أنلماا يادوراك فاي هحقي  وشرح"

 .فلك المةموع ال ي صنعه جابرديلي

إ  لم يشأ أك  ،عمم الدكتور محمد يونس في ا ا ال تاب فأمر موتلفا أم
، باام عمااد إلاا  الوليااد باان ييدااد وشاارحه ودراتااته يكااوك عملااه ااا ا مةاارد جمااع لشااعر

 -مواااطرة مةازفااة أوإك لاام يكاان -خاصااة  أماار صااعم  يمااا يتعلاا  بشااعر الوليااد 
باااار ألخوا ةوااااو اتاااتودام مااانلل النقاااد التااااردوي فاااي همحاااي  الن اااو  الشاااعرد

بع ا ا الشعر وأثر  ا، ثم بياك منورهطلا بالحياة الثقا ية في ع ر   ،المتعلقة بحياهه
وهيااااك ماااا ااااو صاااحيد النسااابة للولياااد وماااا ااااو  ،، ثااام نقاااد م اااادر يمن جااااع بعاااد  ااا 

الاا ي قااام بااه الاادكتور محمااد  وهنشااأ ال ااعوهة فااي ااا ا العماام .منحااول ماادع  عليااه
 : من م دردن يونس

وكثاارة ال تاام التراثيااة التااي هحاادثت عاان الوليااد  ،مروداااق  ااوامة ال :األول
عااان هااااردب العااارب أو هااااردب اإلتاااالم أو ، إ    يكااااد يولاااو كتااااب  وشاااعر  وأخباااار 

ونظااارة تاااردعة إلااا  عااادد   .األدب العرهاااي مااان حاااديي عااان الولياااد وأخباااار  وأشاااعار 
 هاه فايمعاناالمراجع والم ادر التاي أثبتلاا ال اهام فاي  يام كتاباه هشاير إلا  حةام 

ا 188فقااااد أورد  ؛ااااا   المروداااااق  فاااارز ، بااااين مطبااااوع وموطااااو  ،م اااادر ا ومرجعاااا 
، زدااادة علاا   لااك أك در يفيااد بأنااه اطلااع علاا  عاادة نسااب منلاااوهعااه ااا   الم ااا
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، ةباتاااايين أعااااداع بنااااي أميااااةمعظاااام ااااا   المروداااااق كاناااات قااااد دوناااات فااااي أيااااام ال
 .ن عل  هشوده صورامالحرد ي

الولاااا والتشاااودع المتعماااد و يااار فاااي يكمااان  :المصددداآلخا لدددوخل صددد    
و  الشااعردة المنسااوهة المتعمااد الاا ي أصاايبت بااه األخبااار المتعلقااة بالوليااد والن اا 

 ،باااان ييدااااد  التااااي أحاطاااات بالوليااااد  ا يااااةقالتاردويااااة والثالسياتااااية و  الظروففاااا  ،إليااااه
جعلاات ماان ال ااعم ال ااعم التحقاا  ماان  ،والطبيعااة التااي جباام عليلااا الوليااد نفسااه

 .إليه أم إل   ير  نسبة أشعار أخبار  أو  صحة

عبااد الملااك باان الوليااد اااو اباان الوليفااة األمااوي ييدااد باان فماان المعااروف أك 
الوالفااة بعااد مااوق عماار باان عبااد عناادما  هااول   ييدااد باان عبااد الملااك ، وأكماارواك

ا101العيدااي عااام  لاا لك ، كاااك الوليااد طفااال  لاام يتةاااور عماار  إحااد  عشاارة تاانة ،ااا
واشاتر  أك يكاوك ابناه  ،اشاام بان عباد الملاكالعلاد ألخياه ييدد بو ياة والد  أوص  

ا للعلااد الوليااد باان ييداا  ل اان بعااد مااوق ييدااد تاانة  ،وخليفااة ماان بعااد اشااام د ااا ا ولياا 
، ، ودولع الوليد من و  ية العلد أراد اشام بن عبد الملك أك يستبد باألمر  ،ه105

ورة الوليااد أمااام ، فاتااتودم كاام الحياام لتشااوده صاا ليكااوك األماار ألو د  اااو ماان بعااد 
ه   أنااا  حتاا  يثباات  ،، فأشاااع عنااه أنااه فاتاا  وزناادي  مسااتلتر بااأمور الاادينالنااا 

 .ي لد للوالفة

وقد تاعدق شو ية الوليد وطبيعته ا نبسااطية علا   ياوع اا   ال اورة  
 اإلفرا عل    ، بم تاعد الوليد نفسهملا له في أ ااك النا التي أراد اشام أك يرت

، فقد كاك الوليد مثم أبيه فنان ا وشاعر ا مطبوع ا رقي  ال ورة   ا  رتم المبالية فيو 
 ،ودعايف علا  العاود  ،، ودحام تاماع الموتايق وديني ،تماع اليناع يحم  ،الشعر

، لاا لك الوماارباام يعشاا   ،، ودشاارب وداارق   ،، ودحاام الاارق  ودضاارب علاا  الاادف
، وكاااك  يااه ركاااك يحاايا نفسااه بااالمينين والموتاايقيين والناادماع والشااعراع ورواة الشااع

 جرأة واتتلتار.

حاااوالي  لوالفاااةداخااام ق اااور ا واتاااتمر ال اااراع باااين الولياااد وعماااه اشاااام
والناا  ، كم منلما بكام ماا يملاك لتشاوده صاورة اآلخار ا، اتتعاك فيلعشردن عام ا
ي انعوك مان  بالتل   عل  ماا يادور فاي داخللاا،دائم ا ميرموك  ،خارج الق ور

  .ورهما ألحقوا به أشعار ا وأ نياق  ،وحكاياق  ق إشاعا ، ودضيفوك للوبرالحبة  بة
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لااا بمااوق اشااام باان عبااد الملااك وهااولي ووصاالت ف ااول الحكايااة إلاا   روه
، ثم ثورة النا  عليه وقتله شر قتلاة ،وانتقامه من أبناع اشام ،الوليد مقاليد الوالفة

ب ، حتا  أصابد ماثال  يضار بم رها النا  بين نلايته ونلاياة الدولاة األموداة نفسالا
 .بين ال ا  والوهريبائه وأجداد  ي أ اع دولة للوليفة الماجن ال  

هشابه تااير  ،شاعبية بطوليااة ل ام  لاك أصاابحت أخباار الوليااد بان ييداد تاايرة
هشابه الحكايااق التاي  ،حكايااق طردفاةفنسل الارواة لاه  ؛العشاق في الع ر األموي 
ق عمر بن ، وهشبه ميامرالع ردين حين ا  من الشعراع ار هرو  عن مةنوك ليل  و ي

 خر.حين ا يو ير  من شعراع الييل ال ردد بن أبي رهيعة 

مثلماا كااك  ،وجعلو  محروم ا مان لقائلاا، "تلم " نعوا له محبوهة هسم  ف
، وو عوا له حكاياق طردفة هق  حيله وميامراهه للقاع المةنوك محروم ا من ليل 

، وهوتاله بأشاعم إلي اال رتاائم يار يبياع اليدات ، مثم هن ر  في صاورة رجام فقبلا
 .ر ا، وو عوا عل  لسانه وعل  لسانلا أشعااليرام

فإك الويال الشعبي للرواة صنع له تيرة درامية مان ناوع  منخناحي خألوىخوخ
، ااااا   الساااايرة الدراميااااة هعتمااااد علاااا  المقابلااااة بااااين ، تاااايرة  اق طااااابع دينااااييخاااار

علا  ، جماا   أبلاة و اوو  هاه موتاال كالطا ، فلاو فاي عنفاواك شابابه وقو المتناقضاق 
، هطاوق عنقاه عناقياد الل لا  والمرجااك، يلابس الحردار و ثم الوالفاة ةرأته هاج اإلمار 

 قاااق ، ل نااه عنااد مقتلااه وزوال مل ااه هلقاا  جثتااه فااي الطر فوااور بنساابه ومقااام عائلتااه
كمااا قااال عنااه  ،"ورئااي رأتااه فااي فاام كلاام ، "ودعبااي بلااا ال اابياكوهماارف فااي التااراب 

 .اليفراك في رتالة معري ال

 ،الم ااحف ماايق شااواد واااو يفااي عنفااواك قوهااه وشاابابه وداارووك عنااه أنااه 
 :واو يقول له ودضرهه بالرمد

 فلا أنا  اك جبار عنيد  أهوعد كم جبار عنيد ؟        

 يد ااااااميقني الول فقم هلل  إ ا  قيت رهك يوم حشر    

 بالحةاارة هنا ر يق فو االثاو  وانلاال علياه ،في يخار حياهاهل نه عندما حوصر 
 يساايم دمااه  ،ودتوتاام إلاايلم بااه ،مااي بااهلاام يةااد إ  الم ااحف ليحت ماان كاام جاناام 
 .وخاب كم جبار عنيد"" :فيلا قول هللا هعال  نفسلا التي ي فوق ال فحة
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خياليااة  صااورة لقااد رتاامت الرواياااق وكتاام األخبااار للاا   الشو ااية الثردااة
، كماا أنلاا العاباي  اا ا األميار تاردوياة لحيااةأكبر بكثير مان الحقيقاة ال بم ،موتلفة

اع ي، ا   ال ورة الويالية أ افت للحقيقة أشطرافة وجما     يقة نفسلاأكثر من الحق
 ، ونسابت لاهجعلتلاا فاي طاي النساياكوأاملات أشاياع كثيارة  ،كثيرة من وحي الوياال

 عارشمن األكثير ا ، وأ اعت  فعللاكثيرة لم يقللا وأعما   لم يجميلة أقوا   وأشعار ا 
ا أو  ي  أو نسبت إل   ير  ،التي قاللا الةميلة ، مما  أد  إل  صاعوهة عمد  رعمد 

م األشعار التي أنشاداا مالتوصم إل  ال ورة الحقيقة لمةالبحي ال ي يلدف إل  
ا ،، أو ال ورة الحقيقية لمعتقداهه وأفعالهالوليد  ا علميا  ، وهميياي ال احيد ونقاداا نقاد 

  .يدال ح رمن  ي

م ال اااعوهاق التاااي ، ر ااا علاااه الااادكتور محماااد ياااونس فاااي كتاباااهفواااا ا ماااا 
، وق ايدة لااهمقطوعاة  بات صاحة نسابة عشاار وم اة، فقاد اتااتطاع أك يثأحاطات باه

 .وأك هسعة عشر مقطوعة نسبت له واي ليير 

ا كااااك األمااار ألشاااعار ال اااحيحة النسااابة التاااي وصااالت إليناااا مااان فاااإك ا ،أيااا 
، وأك منيلتاااه أناااه شااااعر مةياااد    لاااة وا اااحة علااا هااادل د  -ر ااام قلتلاااا- إبداعاهاااه
، مان أمثاال ورهماا بعاد ع ار  ،ة   هقم عن منيلة كبار الشاعراع فاي ع ار الشعرد

ل ان الوالفاة  ،وهشاار ،وأبي نوا   ،وكثير عية ،وجميم بثينة ،عمر بن أبي رهيعة
عه بم إك إك ب ،، والشاعردة جنت عليه باعتبار  خليفةجنت عليه باعتبار  شاعر ا

ا ك النقاد يارو  حم ما ام شاعري ااو الا ي صااكااك  ناه أل ،أناه يتفاوق علايلم جميعا 
تا  أباااي ناااوا  ، فلاااو أتااا ، وااااو شاااعر الومردااااق والمةاااوك شااا  طردقاااه لمااان بعاااد 
 .والحسين بن الضحاك

إ  يار  أك كثيار ا مان   ؛بم ي ام الادكتور محماد ياونس إلا  أبعاد مان  لاك 
ع الومردااق فاي الع ار اأ رابه مان شاعر المعاني الموجودة في أشعار أبي نوا  و 

كاك لشعر  ، ل لكمن معاني الوليد بن ييدد أو مأخو ة ة أو منسلوة الةباتي مقتبس
  فاي ق اور األماراع الةباتايين، مان األشاعار  التاي كانات هينا   ن يم وافار الوليد 

يروي أك بعه الارواة كااك  ، حت  إك صاحم األ انيلرقة موتيقااا وخفة أوزانلا
ع كاام  لااك فااإك ماان وماا  ،شاااد  شااعر الوليااد حتاا  يكاااد ياارق  ن  الطاارب عنااد إيأخاا  

  .العةيم أك الرواة القدماع لم يةمعوا شعر  في ديواك
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 :قوله الراق   ومن نما ج ا ا الشعر

 أحم اليناع

 وشرب الطالع

            وٌأنس النساع

 ورب السور

 ودل  اليواني

 وعيف القياك  

 ب َ نٍل يماني

 حرُقبيم الس  

 باَح فأما ال   

 فلم  ي الق داح

 وخيم شواح 

 جياٌد ُحُضر

 ون َف النلار  

 عراك الةواري 

 وحم  اإلزار

 إ ا َهْنَبل ر

 وأما العشي  

 فأمٌر جلي  

 وقتم ال مي  

 ب َعْضٍم َ َكر

 تبتني البيوم

 بدلٍ  رخيم

 ووجه نضير 
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 شبيه القمر

 ور دٍف نبيم

 وخد أتيم

 كسيف صقيم 

ير الب ر  َيح 

  

  

 

     
 


